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Resumo: A disciplina de semiologia e semiotécnica de enfermagem tem por 

finalidade o ensino-aprendizado teórico e prático de fundamentos iniciais para 

assistência de enfermagem. Proporciona o contato do estudante com a prática 

profissional, sendo essencial para a formação superior, capacitando os 

acadêmicos a realizar de forma adequada um atendimento humanizado e de 

qualidade durante e após a formação em saúde. Objetivou-se relatar a 

experiência de prática supervisionada, em hospital de um município, localizado 

no estado do Ceará. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência, vivenciado por universitários de Enfermagem, a partir das 

atividades prática da disciplina de semiologia e semiotécnica de enfermagem, 

no mês de maio de 2018. A vivência em ambiente hospitalar proporcionou, aos 

estudantes, oportunidade de perceber o papel do enfermeiro e conhecer sua 

importância na equipe multiprofissional da unidade de saúde. Além disso, 

percebeu-se o papel do enfermeiro tanto na gestão e coordenação da equipe 

de saúde quanto na prestação de cuidados. O contato com os pacientes e a 

equipe de saúde, gera entusiasmo e ao mesmo tempo, receio ao aluno. Pôde-

se realizar associação entre teoria e prática na realização de procedimentos, 

além do cuidado humanizado e com atenção à biossegurança. Nessa situação, 

a presença docente, foi de suma importância, fornecendo apoio e segurança 

para o discente e paciente. O desempenho discente com decorrer do tempo, 

nesse ambiente prático, foi melhorado. Havia feedback dos procedimentos e 

cuidados de enfermagem realizados o que proporcionou aprendizagem 

significativa. Houve melhoria na capacidade ética e prática, do discente, quanto 

a prestação dos cuidados de enfermagem. Portanto, a prática supervisionada 

na disciplina de semiologia e semiotécnica de enfermagem, é fundamental para 

os acadêmicos de enfermagem ao oportunizar o desenvolvimento de 

competências profissionais e articulação do conhecimento teórico e prático, 

fundamentais para assistência de enfermagem. 
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